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Báječná prázdninová akce:
Brněnské psí dny

Kdo byl na Brněnských psích dnech, jistě si na ně s námi rád vzpomene. A ty ostatní možná 
nalákají fotky a připojená reportáž k tomu, aby se příští rok přijeli podívat taky.

Polojasno, větřík, co si jen víc přát? O víkendu 
v půli července ožil sportovní areál v brněn-
ských Pisárkách u řeky Svratky již šestým 

ročníkem Brněnských psích dnů. Nabitý program, 
spousta psů a spousta nadšenců. Monstrózní akce, 
kterou pořádá Dogfrisbee klub Brno z. s., byla 
velkou inspirací pro mnoho psích příznivců, kteří si 
nemohli podnik doslova nabitý soutěžemi a dopro-
vodnými programy nechat ujít. 
Na pisáreckém hřišti se nemohl nudit naprosto 
nikdo. Skvěle načasovaný program se valil jako 
nezadržitelný vodopád a naopak byl palčivý problém 
něco zajímavého neprošvihnout. Na prostoru pro 
dogfrisbee bylo stále plno; jakby ne – vždyť se tu 
zároveň konala kvalifikace na mistrovství světa ve 
Spojených státech amerických. Akrobatické výkony 
psů, uhánějících za „létajícími talíři“, braly nadše-
ným divákům dech.

Nejinak tomu bylo i na hřišti vymezeném pro agility. 
Vyznavači tohoto velmi populárního sportu závodili 
se svými svěřenci po oba dva dny doslova od rána 
do večera. Mnoho příznivců přilákala i voříškiáda 
s mnoha doprovodnými soutěžemi jako například 
o nejušatějšího, nejflekatějšího, největšího či 
nejmenšího psa a další. 
Velmi zajímavou soutěží byly závody v treibballu, 
tedy disciplíně, při níž psi před sebou kutálí do vy-
hrazeného prostoru míče, což například pastevec-
kým plemenům nahrazuje práci se stádem ovcí.
Mnoho návštěvníků zaujal i flyball: na povel psovoda, 
který zůstává za startovní linií, vyběhne pes na 
dráhu, překoná čtyři skokové překážky, naskočí na 
desku boxu a provede takzvanou plaveckou otočku, 
čímž spustí mechaniku zařízení, chytí vystřelený 
míček a aportuje ho zpět přes překážky k psovodovi. 
Diváky byl ostře sledovaný dogdancing, tedy tanec 

se psem, v němž se snoubí elegance, souhra, po-
slušnost, vtip a nápaditost s akrobatickými kousky.

Pasení kachen i mantrailing
Neobyčejně atraktivní byla i ukázka pasení kačen, 
při které pes koriguje pohyb hejna sympatické 
vodní drůbeže.
Lubomír Satora z International bloodhound aca-
demy předvedl se svým nádherným bladhaundem 
ukázku mantrailingu. Když jsem se Luboše Satory 
ptal, jak by charakterizoval mantrailing, se smíchem 
odpověděl: „Mantrailing je závislost!“ Mantrailing je 
metoda výcviku, při které pes sleduje, stejně jako 
u ostatních stopovacích metod, pachovou stopu 
pouze jediné osoby, kde základem je zaměření se 
na individuální pach konkrétního člověka. Pohyb 
psa po stopě se může lišit od skutečné trasy, kudy 
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hledaná osoba prošla. Pes musí sledovat stopu 
v každém prostoru, krajině, ve městě, v budo-
vách, za různých povětrnostních podmínek a najít 
konkrétní hledanou osobu i z větší skupiny lidí. 
Nehraje při tom žádnou roli, zda hledaná osoba šla 
pěšky, jela na kole, na koni, kolečkových bruslích 
nebo byla nesena jinou osobou. U mantrailingu se 
pouze hodnotí, zda tým pes-psovod hledanou osobu 
najde a přesně ji označí. Je lhostejné jak. Na stopě 
nehledá většinou žádné předměty. 
Rozdíl oproti ostatním stopovacím metodám je 
ve způsobu výcviku a z toho pak plynoucí způsob 
práce psa na stopě. Při vypracování stopy se pes 
orientuje převážně podle intenzity individuální pa-
chové stopy, která díky podmínkám terénu, počasí 
a stáří se může značně lišit od trasy skutečné. Při 
práci je kladen důraz na využití a podporu přiroze-
ných instinktů psa, kdy pes má jediný úkol – najít 
hledanou osobu.
Při ukázce byl simulován únos dítěte: děvčátko bylo 
přeneseno přes hřiště mezi lidmi a vozidly a ukryto 

Pohodička

Borderka si s horkem hlavu nelámala

Pro psy to byla 
společenská 

událost
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Interview „za běhu“
Hlavními pořadateli Brněnských psích dnů jsou životní partneři Lucie Seďová a Martin 
Stoklasa. Sympatického Martina, kterého po dobu akce zdobilo červené „číro“, jsme 
požádali o krátký rozhovor. Na delší skutečně čas nezbyl, poněvadž Martin patřil na hřišti 
k nejzaneprázdněnějším mužům. 

„Prvotní myšlenkou Brněnských psích dnů bylo seznámit širokou veřejnost a kynologické 
začátečníky s různými psími sporty“, svěřil se se svým záměrem duchovní otec Brněnských psích 
dnů Martin Stoklasa. „My organizátoři jsme většinou vyznavači dogfrisbee, ale hned zpočátku 
jsme chtěli do programu zařadit i agility, dogdancing a voříškiádu, časem se přidal treibball, 
canicross a ukázky dalších sportů a kynologických činností. Chtěli jsme k nám nalákat veškeré 
pejskaře a ukázat jim, co všechno lze s pejsky podnikat. Chtěli jsme je přesvědčit, aby se nebáli 
se svým psem na hřiště nastoupit a vyzkoušet to. Mnozí z nich se pro některý kynologický sport 
nadchli a později se mu začali věnovat naplno.“

Poměrně dost prostoru je na Brněnských psích dnech věnováno útulku pro opuštěné psy a kočky 
útulku Tibet z Maref nedaleko Bučovic. „Útulek Tibet dělá nesmírně záslužnou práci, které si 
upřímně vážíme,“ přitakává Martin Stoklasa, „a tak i my chceme pomoci. Například jsme zde 
vypsali veřejný závod v canicrossu se startovným. Výtěžek poputuje na provoz útulku Tibet.

A jaké vize vidí s Brněnskými psími dny Martin Stoklasa do budoucnosti? „Každý rok po skončení 
si říkáme – budeme ještě pokračovat? Stojí nám to za ty nervy?,“ směje se Martin. „Kolikrát 
bychom potřebovali i týmového psychologa. Podobná akce obnáší ohromné množství přípravy 
a práce. Akce by se nemohla uskutečnit bez obětavého úsilí spousty lidí, kteří nám nadšeně 
pomáhají, a kterým patří náš upřímný dík. Pro mne je vždy uspokojivým zjištěním, že národ 
pejskařů je ukázněný – po akci je tu pořádek a čisto a lidé naprosto v pohodě respektují naše 
pravidla. V budoucnu bychom chtěli tento nevyužitý sportovní areál získat do správy a oživit ho.“

v železném kontejneru. Bladhaund s „vysokým 
nosem“ neomylně sledoval vzdušnou pachovou 
stopu a děvčátko objevil.

Přednášky a semináře
V dřevěné přednáškové stodole se během dvou dnů 
uskutečnila řada zajímavých přednášek, směrova-
ných nejen k výcviku, ale i k péči o psy. Například 
veterinární lékařka Veronika Gesierichová pohovořila 
o práci s gymnastickými míči a balančními podlož-
kami, Jakub Štýbr se zabýval otázkami tréninku, 
zdravotního komfortu, rehabilitace a maximálního 
výkonu, Alena Smolíková zasvětila zájemce do tajů 
dogdancingu, Pavel Bradáč pohovořil o pozitivních 
metodách výcviku, fotograf Ondřej Uhlíř poradil jak 
na to při focení psů, Jiří Brabenec představil výcvik 
a práci policejních psů a Lubomír Satora představil 
výše zmiňovaný mantrailing.
Mezi nejpodnětnější určitě patřila přednáška veteri-
nářky Veroniky Gesierichové o Dornově metodě. Po-
sluchači se dozvěděli o metodě, jejímž základem je 
navrácení kloubů a obratlů do správné polohy. Jed-
ná se o jemnou manuální terapii, která je prováděná 
se svalovým aparátem. Terapeut pracuje volným 
a přirozeným pohybem za aktivní účasti pacienta. 
Takto se obchází svalová ochrana a zaměstnané 

Agility bylo stále 
v centru pozornosti

Hlavně, že je zábava
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svaly umožňují volnou manipulaci s klouby i obratli. 
Zároveň dochází k uvolnění blokád ve tkáních na 
energetických drahách. Navrácením kostí na jejich 
fyziologické místo se vyrovnává celková statika 
i dynamika. Terapeutická práce, u které se pracuje 
pouze dotykem rukou, zaujala nemálo posluchačů.

500 soutěžících!
Zkrátka Brněnské psí dny se vyvedly od začátku až 
do konce. Pro návštěvníky byla navíc připravena bo-
hatá tombola s cennými výhrami. I stánky v areálu 
byly smysluplné: zájemci si mohli nejen zakoupit 
kynologické potřeby, stravu, vitaminové doplňky 
a pamlsky pro psy, ale i se například poradit s vete-
rinářem či si jím nechat vyšetřit svého miláčka.
   Počet psovodů soutěžících se psy byl ohromu-
jící: 550! Akci každý den navštívilo asi dva tisíce 
návštěvníků. I strohá čísla občas mnoho naznačují. 
Brněnské psí dny patří nepochybně k výjimečným 
kynologickým akcím, které je škoda nezažít. 

Text: Jaroslav Monte Kvasnica
Foto: Foto: Jiřina Lacinová 
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